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Jarfina Bilanco

Ni ne plendu, nek ĝoju, sed laboru
Mi jam parolis al vi, en mia lasla artikolo, pri la 

kunvcno de la Liga Komitato, pri kiu vi, en tiu ei 
numero, legos protokolon.

\'i memoras trc certe la rolulon el la teatrajo de 
Moliere, kiu ĉiam devis demandi al sia Mastro, ĉu 
tiu ĉi alparolis Ia ĉambriston aŭ la veturigiston, 
ĉar li efeklive jilenumis ambaŭ oficojn.

Duni la kunveno en Bruselo, mi malfeliĉulo, 
ankaŭ devis iari al mi similan demandon : Cu mi 
eldiros mian opinion, kicl direktoro dc « Belga 
Espcrantisto » aŭ kiel Liga Kasisto.

\ ri komprenos erektivetre lacile, ke miaj opinioj 
povas, ni diru devas, oRe esti malsimilaj, laŭ la 
angulo el kiu mi rigardas la aferon pritemitan. Mi 
|)0 \ us eĉ diri ke, plej oRe, miaj opinioj devas esti 
kontraŭaj, ĉar tio, kion mi dezirus j)or la bono de 
nia organo kaj de nia grupa vivo, estas inortiga 
j)or la Liga Kaso.

Kaj oni devus esli, — malbonaj langoj dirus 
ĵurnalisto —, mi diras ekvilibristo por tiel elblovi 
daŭre la varmon kaj la malvarmon, kun ĉiama 
serena mieno.

Sed ĉefartikolo en Januara numero de sin- 
respektema organo devas esti nepre serioza, ĉu ne, 
Kara Leganto, kaj informi vin pri la vera siluacio. 
Permesu do, ke la dircktoro skizu la situacion de 
la kaso, sen la ciferoj, kiujn devus meti, antaŭ 
viajn okulojn, la kasisto !

De 1930, kiam la krizo ekestis, la bilancoj regule 
iĝis iomete aŭ eĉ iome delicitaj.

(iar la Ligo ne eslas ŝpar-, sed propaganda 
societo, ĉiuj unuanime opiniis, ke niaj rezervoj 
povis esti uzalaj kaj ke ne estis nepre necese, ke 
la du bilancpartoj ekzakte ekvilibriĝus.

Tamen, nun la tempo alvenis, ke, se ni dum 
proksima jaro ankoraŭ ĉerpas sumon egalan al tiu, 
kiun bezonigis la jaro 1935, liam la rezervo estos 
tute for, kaj en 1937, ni, vole-ne-vole, devos, ni 
diru detrui tiam la tiel maltacile konstruitan 
ligilon, kiu nun regule ĉiuinonale vizitas vin.

En Bruselo, la delegitoj de la grujioj venis kaj 
forte kontraŭbatalis proponon kasistan, duonigi 
la nombron de la numeroj dum sekvanta jaro, 
kaj alportis, — tio estas ĝojiga fak to—, ankaŭ la 
rimedojn por subteni almenaŭ parte sian kon- 
traŭstaron. La sekvo estis, ke la kasisto estis 
venkita, je la grandaĝojo dc la Direktoro.

Sed reveninte hejinen la kasislo kalkulis, kaj li 
nun instigas laredaktoron de tiu ĉi artikolo, insisti 
pri la fakto, ke la Komitata Kunsido nur trovis la 
solvon j)or savi Ia ŝipon, du in  par to  de l a j a r o !

Sed, nun la delegitoj dc Ia grupoj bezonas ankaŭ 
la helpon deĉiuj, kiuj staras ĉirkaŭ ili. Ni insislas 
j)ri tiu vorlo ciuj. Ne sufiĉas efektive, ke faru sian 
devon la gvidantoj. 11 i eslas tro malmultnombraj 
por efektivigi tiun gigantan savadon.

Tiu ĉi nur j)Ovas okazi, se ĉiuj alportas plankon 
por konstrui la llosilon, kiu permesos savi niajn 
linancojn, konservante tamen nian organon.

Tiuj plankoj povas esli : donacoj, ĉu sub la vera 
donaca formo, ĉn sub la formo de subtena mem- 
breco. Sed ni preferas, ke anstataŭ ĉiam eltiri 
monon el la samaj poŝoj, tiuj, kiuj kapablas, al- 
venigu al ni, ĉu ordinarajn membrojn, ĉu ajiog- 
antajn aŭ simjuitianlajn membrojn, kiuj j)agos 
iom al nia movado. Duni neniu torgesos kom- 
preneble varbi anoncojn, kiuj estas la j)lej bona 
rimedo por vivigi kiun ajn ĵurnalon.

Estas en la malbonaj cirkonstancoj ke oni 
ekkonas siajn amikojn. Estas en la nunaj, ke 
ESPERANTO ekkonos siajn verajn pionirojn.

‘ Maur. JAUMOTTE.

BELGA LIGO ESPERANTISTA
kaj ĝia ortjano

pre

« BELGA ESPERANTISTO »
izcntas siajn plej korajn bondezirojn

por ia nova jaro.
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ISKLGA KSPKUANTISTO « M

REGA BELGA LIGO ESPEKANTISTA
Kunveno de la Liga Komitata
Bruselo  la 1an de D ecem bro  1935.

La kunsido maUenniĝis je la 10 1 2a.
Prezidis D’° Ivempeneers.

(iecslis : Sro Jaumotte, Konslanta Komitatano 
(Antverpeno). F ino Thooris, Sr0 Poupeyq (Bruĝo) ; 
F ino Obozinski, Dro Kempencers (Bruselo) ; S-roj 
Vandevelde, Petiau (Genlo); S-roj Tassin, Bonge 
(La Louviere) ; Sr0 Declicsnc (Lieĝo); S|!’ Cogen 
(Nmove) kaj F ino Jennen, prezidantino de la 
E k za in ena .1 u ĝanta ro .

Senkul/)i<jitaj : Sino El\vorthy, S-roj. Van der 
Biest, Van Schoor, Konstanlaj gekomitalanoj. 
Sro l)e Ketelaere, Ĉefdelegito de U. E. A.

Antaŭ ol diskuti la tagordon, la nova grupo de 
La Louviere estis oficiale akceptata kiel Liga 
grupo. La Prezidanto bonvenigis la delegiton. 
S-ron Tassin, kaj deziris al la nova grupo longan 
kaj prosperan vivon.

1. Morala  k a j  f in an ea  s i tu ae io  cle la Ligo. —
La morala situacio estas tre bona. La rilatoj de la 
Ligcstraro kun la grupoj kaj la membroj estas 
ainblaj kaj neniu malkonsenlo ekzistas.

S-ro Jaumolte, kasisto, klarigis la financan 
staton, kiu bedaŭrinde, ne estas tiel konlentiga. 
La administra jaro liniĝos kun sufiĉe grava de- 
ticito. Novaj enspezoj cstas necesaj.

2. Belga E sp e ran t is to .  — La regula eldono 
ĉiumonata tle B. E. estas la ĉefa kaŭzo de la dc- 
ficito. Por ke la gazeto povu daŭre aperi ĉiumonate 
ncvaj monriinedoj kaj sparoj estas necesaj. Posl 
serioza ekzameno de la situacio kaj praklika 
propono de S-ro Poujieve, la Komitalo decidis 
daŭre aperigi la ĵurnalon, ĉiumonate ĝis majo. 
Tiam oni ree ekzamenos la situacion. Intcrtempe 
la grupoj kaj ĉiuj membroj devos klopodi por 
havigi kelkajn anoncojn ; eslas la j>Iej bona rimedo 
por eerligi la regulan aperon de la revuo. Ke ĉiu 
do helpu.

3. Nia e s to n ta  agado .  — .Je propaganda celo, 
eslis projionata konigi en « Belga Esperantisto » 
la eksterlandajn sukcesojn dc Esperanto en spec- 
iala rubriko : « Eksterlanda Kroniko » kaj kc oni 
ankaŭ donu infonnojn nacilingve.

Por kunigi tiujn du deziresprimojn, oni decidis, 
en proksimuine unu paĝo, doni, en la du naciaj 
lingvoj, la intormojn pri la eksterlandaj okazint- 
ajoj, tiel ke ambaŭ tekstoj cslu la traduko unu de 
la alia.

Sekve de tio oni klopodos varbi por la Ligo la 
personojn, kiuj simpatias al Esperanto. Oni jiagigu 
at ili malgrandan kotizon, kicl « Ajirobanta 
Membro ».

Aliflanke, la « Gazelara Servo » estos reorgani- 
zata kaj funkcios regule sub lagvidado de S-roJau- 
motle.

Aliaj diversaj riinedoj estos aljirenataj por kiel 
eble j)lej bone jiropagandi nian aleron.

4. Nacia K ongreso  1936  en La L ouv iere .  —
S-ro Tassin, Ia organizanto, konigis la provizoran 
programon, kiu estas tre alloga. Nenio eslos 
jireterlasata j>or agrabligi la resladon en La Lou- 
viere. Jam mullaj gekongresanoj enskribigis sin. 
Iviu ne jam aliĝis, 1'aru luj j>or hclpi la organizan- 
loj II!

\

5. Reelek to  de la L ig es t ra ro .  — Gar neniu 
kandidato sin prezentis, la nunoj Ligestraranoj 
estis unanime reeleklataj.

6. D iversa j  k o m u n ik a ĵo j .  — La Prezidanto 
legis leleron de la Gencrala Direktoro dc Ia Brusela 
Ekspozicio, S-ro Fonck, kiu dankas la Ligon pro 
ĝia proj>aganda kunhelpo. Kiel dankesprimo, li 
donacis bclan memorigan medalon de Ia eks-

• •

J)()ZIC10.
Ni memorigu, ke cslas dank'al la klopodoj de 

S-ro Lavisse, el Ia Brusela Grupo, ke la ekspozicio 
uzisnian lingvon j>or sia eksterlanda proj)agando. 
Bclga Ligo plej kore rce dankas lin !

La kunveno finiĝis je la 1 1 '2a;

XXVa Belga Kongreso de Esperanto
La L o u v ie re  3 0 - 3 1 a Majo- l a J u n i o  1936

Sub la Ilonora Prez idan t .co  de S-ro \ ’ICT()lt GIIISLAIN, 
urbcstro  dc* la Eouvierc, kaj la Patronceo dc* la « Komcrcn

A

kaj Indusir ia  Cam brode  la Ccntrn Hcgiono.

G-a ISFORMliULTENO .
— Ni meinorigas niajn gcamikojn pri la rcliefa 

glumarko de nia kongreso ; 100 ekzemjderoj eslos 
sendataj j)osl ricevo de la sumo de frankoj al la 
poŝtĉekkonto N° 1119.10 dc Belga Kongreso de 
Esj)eranto. — La Louviere.

— En nia proksima numero, ni j)0 \os jjaroli pri 
la ilustritaj poŝtkartoj kaj j)ri la faldfolioj, eldo- 
notaj j)i i nia XXV-a.

— Kvina listo de aliĝintoj :
(),'). S-ino Algrain Coucke, Brugo.
(Hj. F-ino Algrain Andrĉe, Bruĝo.
(>7. F-ino I)c* Iveeisgieter Suzannc, Bruĝo.
(nS. F-ino .Icnnen M.-A., Brusclo.
G9. F-ino Obozinsky Simonne, Bruselo.
70. F-ino Dorsinlang Louisc, Namur.
71. F-ino Dorsinfang .L, Namur.

Memoru tion, kion vi legis ; 
Pagu tuj vian kotizon !

t
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( G rupa  K alendaro .

A N T V E R P E N O . — Reĝa E sp e ra n to -G ru p o  
« La V erda  Stelo ». — Kunvenejo « De Wilte 
Leeu\v », Frankrijklei, 4, Avenuc de France : ĉiu- 
sabatc jc 21 h. : kunsido laŭ indikita programo.

La 4-aji de Januaro  : Novjara vespero.
La 11-an : Literntura vespero.
La 18-an : .Jarkunveno. — Honorigo de la novaj medalitoj 

(medaloĵ).
La 25-an, jc  la 10 1/2 horo precize : JARFESTENO, en la 

salono de la l()-a ctaĝo de la « Torcngebouw ». La prezo estas 
Fr. 25.  — , t r inkm ono  kaj taksoj enkalkulitaj .  Belega cirkaii- 
ajo kaj boncgaj nianĝoj : (antaŭmanĝajoj,  supo. fiŝo- kaj 
viandopladoj kaj deserto) estas antaŭvidataj.  La nieinbroj 
mem zorgu por lc bona atmosfero. Tial ili m ul lnom bre  
aliĝu ! (mcdaloj):

RftUtiO. — B ruĝa  G rupo  E sp e ra n t i s ta ,  Reĝa 
Soeieto. — Ciuinarde, je la 20-a. — SIDEJO : 
« Gotiden Hoorn-Cornet d’Or », placo Simon 
Slevin ; KUNVENEJO: Kntejo « Vlissinghe» Rlee- 
kersslraat, 2, rue des Rlanchisseurs.

La 7-au de J a u u a ro en  la Sidejo : Disdono de premioj al la 
lernintoj de la finiĝinta kurso. — Interkonatiĝo kun la mal- 
novaj memJiroj. (Prcz. F-ino Y. TboOris).

La 14-an (en Ja Sidejo) : a) Interparoladaj ekzercoj (Prez. 
S-ro Cli. Poupeve); li) Kantvespero, sub gvidado de F-ino 
A. Boereboom kaj de S-ino Ch. Poupevc.

la 21-an (en laSidejo); a) Interparoladoj ekzcrcoj (Prez. S-ro 
Ch. Poupeve); b) Lastaj aranĝoj por la feslo de la 2(i-a. (Prez. 
S-ro G. Groothaert).

La 26-an (dimaneon - en la Sidejo) Inlima festo bonore de 
S-roSylvain Dervaux, Ilonora Prezidanto. Tcatrajoj — Kant- 
a d o — Dancado. — La festo koinenciĝos je  la 17-a precize.

La 28-an : (cn la Kunvenejo) Generala Jarkunsido  de la 
Grupo. Morala, agada kaj financa raportoj,  elekto de la 
Komitato, Kritikoj kaj proponoj,  k. t. p. (Prez. F-ino 
Y. Thooris).

X. B. La grupa BIBLIOTEKO estas malfermita eiuinarde, 
de la 19, 30-a ĝis la 20-a, cn la grupa sidejo. Bibliotckistoj : 
S-roj Ch. kaj J. Decoster. Tie ankaŭ sam tempe: vendado kaj 
mendado de esperantaĵoj : libroj, steloj, poŝtkartoj,  skrib- 
papero, k. t. p.

v RRUSELO. — « E sp e ra n t i s ta  B ruse la  Grupo».
— Kunvenejo: «Brasserie du Sac», Granda Flaco.4, 
ĉiulunde je la 20.30-a h.

GENTO. — Genta  G rupo  « E s p e ra n t i s t a  ». —
Kunvenejo en la Icrnejo Nova slrato Sankta Pelro 
N° 45 : ĉiumerkrede jc la 7-a vespere.

LA LOUVIERE. — « V erda  Stelo », Esperant- 
ista grupo de la Centra regione.

LIEĜO. Soeieto Lieĝa p o r  la P ro p a g a n d o  
de E sp e ran to .

CIIĜNEE : ee F-ino Baiwir, rue des Grands Pres, 72, eiu 
lunde je  19 b. perfektiga kunveno.

LIEGO : en « Hotel du P h a r e », place Marechal Focli 
jaŭdon 9-an de Januaro :

jc  19 h. 30 : ĝener.ila ja ra  kunveno de la grupo ; 
je 20 h. 15 : perfektiga kunsido ;

SCLESSIN : en Kafejo L. Dechesne, rue Ernest Solvav, 1 :
ĵaŭdon : 2-an <ie J a n u a r o j c  19 b .30 :  perfektiga kunsido;
jaŭdon 16-an : je  19 h. 30 : ĝenerala j a r a  kunveno de la 

g rupo;  je 20 h. 15: pcrlektiga kunsido.
La grupaj ĝeneralaj kunvenoj okazos kun iena tagordo : 

finjnraj raportoj,  ree lektode komitatanoj kaj SLPE-dclcgitoj, 
divcrsaĵoj.

La ĝcneraia kunveno de SLPE okazos iun dimaneon 
matene en la dua duono de Januaro ,  lan aparte sendotaj 
kunvokilo j .

G ru p a j  R a p o r to j  :
ANTVrEBPEN(). — Reĝa E s p e ra n to -G ru p o  « La Verda

S t e l o ». — L i 7-an de Decembro okazis la « Cocktail »- 
vespero, kiu plej bone sukcesis, dank’al grandega laboro, 
farita de kelkaj membroj.  S-ino L. Faes kies skr ib is t inan 
talenton oni jam  konns, skribis specialan teatrajeton 
« Duonhoro da Vero », por kiu S-ro Vcrmuvten, en 
plej bona poezio, ankaŭ kunmetis  spritajn antaŭ- kaj 
postparoladojn kaj S-ro Faesgrandegan bele pentr i tan  antaŭ- 
tukon.  S-ino Vander Veken-VanBockel zorgis pri la tuta kun-  
meto de la programo kaj mera ludis rolon kun S-roj Facs 
kaj Ch. Van der  Veken, S-ino Angelc Van Bockel-Vau VValle 
kaj, ni neforgesu liu, Lconon Schoofs, kiu ne plu estas la cta 
Leono, sed lagranda Lcono, kaj trc  certe, ankoraŭ ofte. kun- 
laborosen la festetoj. La programo estis kompletigita per 
belaj kainoj en Esperanto de S-ro Ameryckx, kaj p c ran taŭ -  
parolado de S-ro Sielens kiu deklamadis memfaritan poezion, 
pri la « Scmajno de TSilcnto ». La prezidanto  dankis  eiujn 
kunlaborintojn  kaj instigis eiujn eeestantojn regulc veni tiel 
m ultnom bre  por ebligi pliajn tiajn vesperojn. S-ro Faes 
aplaŭdigis la nomon de S-ino Jaum ot te ,k iu  post kclksemajna 
malsano revenis unuafoje.

La 14-an okazis la Zamenhof-festo. S-ro BofTejon, kiu 
akceptis  fari paroladon pri nia Majstro estis, las tmomente,  
malhelpata  kaj la Prczidanto, S-ro Jaumotte ,  anstataŭis  lin 
kaj mallongc sk iz is t iu n  vivon, kiu estis tutc en la signo de 
la sindonemcco, dc la amikeeo al aliaj, dc vera homaranismo. 
Tiun signiion de la \ ivo de D-ro Zainenbof, la Esperanlistoj 
neniam povas forgesi. Krom praktika, nia lingvo devas ankaŭ 
esti alceliga al plej alta idealo, devas nin helpi iĝi veraj 
civitanoj de la Mondo.

Programo disvolviĝis, poste al kies realigo helpis S-inoFaes- 
Janssens,  ee la pianoforto, kaj S-i*o Hector Vermuvtcn,  kiel 
deklamisto. 1'iu ei ne n u r  deklamis lerte verkitajn poeziojn 
en Esperanto sed ankaŭ belegajn tlandrajn tradukojn  de 
Esperanto-poezio !

S-ro Jaum olte  kore dankis ambaŭ bonajn amikojn.
BRUĜO. — « B ruĝa  Grupo  E s p e ra n t i s t a  », Reĝa Societo.
La 26-an de Novembro S-ro P. De Vooght daŭrigis la in- 

struadon de la baleto de la Vcrdaj « (iilles ».
La 2-an de Decembro, F-inoGorrie  Leibbrand, profesorino 

pri naĝarto, parolis ])ri savado kaj montris  praktikajn  ek- 
zercojn pri tiu temo, kun la bonvolema hclpo de F-ino 
Juliette Boedt. La parolantino montris  la diversajn manierojn 
por naĝi kun dronanto kaj kiel oni sin liberas de ties forta 
prcmo. F-ino M. J. Vanden Berghe, deĵoranta kunven- 
prezidantino, en la nonio de la multnombraj eeestantoj 
gratulis kaj dankis la parolintinon.

La 10-an, okazis en la kunvenejo « Vlissinghe » tre agrabla 
kom una vespermanĝo je miiuloj kaj frititaj terpomoj. La plej 
gaja humoro regis inter la partoprenantoj kaj pro la 
granda sukceso de liu vespero, estis decidata organizi saman 
vespermanĝon, verŝajnela  unuan mardon de Februaro.

Sabaton, 14-an, je la 21-a, okazis la dua propaganda balo en 
la Salonego Muntpaleis. Pli ol kvar cent personoj vizilis ĝin. 
La baleto de la Vcrdaj « (iilles », elpensita kaj gvidata de 
S-ro P. Dc Vooght, kaj dancata de dekkvar sainideaninoj, kun
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la lalenta lielpo dc la juna  Fraŭlineto Monique De Vocghi, 
ĝuis grandan sukceson. Pluraj kotiljonoj estigis plej en- 
tuziasinan atmosteron kaj tombolo disdonigis kvindekon da 
premioj in ter  la ĝoja eecstantaro, kiu nu r  kontraŭvole disiĝis 
je  la 3-a inatcne.

La kunveno de la 17-a. en kafejo « V liss inghe», estis 
dedieata al rcmemorigo de la naskiĝtago de Nia Kara 
Majstro, I)-ro I>. L. Zamenhof, Honora Prczidinto de la Bruĝa 
Grupo. Post kune kanti ta  « Espero », aŭdiĝis trafa alparolado 
de la Prezidantino, F-ino V. Thooris.  Dankoj estis esprimataj 
al eiuj kunlaborintoj  de l a j u s  tiel bone sukeesiuta balo kaj 
precipe al la kompctenta organizinto S-ro P. De Vooght- 
F-ino Boereboom kantis la belan ZamcnhoFan poeziaĵon 
« La Vojo », laŭ muziko de la formortinta  A.-J. \Vittcryck ; 
S-ro Jef Decoster, p lemumanta  antaŭan promeson, talente 
deklamis versaĵojn de la Majstro, noine : « La Vojo »,
« Ho mia Kor’ » kaj « Preĝo suh la verda Standardo » kaj la 
vespero daŭriĝis plie en plej samideana atmosfero.

Aliparte okazis regule eiuvendredc la leeionoj por komenc- 
antoj sub gvidado de S-ro Ch. Poupeve, ĉiam fidele sekvataj 
de multaj gelernantoj.

BKUSELO. — « E s p e ra n t i s t a  B ruse la  G rupo» .  — La
ĝenerala sekretario de 1’Franca Nord-Federacio, S-ro Ccnt- 
nerszwer,  vizitis la Grupon, la 2-an dc Decembro.

Lia parolado, pri la sukcesplena propagando en lia lando, 
tre interesis la eecstantojn. S-ro Centnersz\ver faris el- 
montradon de sia projira rekta  metodo.

S-ro Ornstein, hungara Cseh-profesoro, kiu gvidos kursojn 
cn nia lando, vizitis Bruselan Grupon, la 23-an. D-ro Kem- 
peneers deziris al S-ro Ornstein la plej grandan sukecson.

En la lernejo de la Place de Londres, F-ino Jenncn faris 
tre  lertan propagando-paroladon, temo : « Vojaĝo en Svedujo 
kaj Norvegujo ; Kongreso de Stockholm. »

La Grupo aliĝis al E. R. K. (Esperantista Reprezentantaro 
Brusela).

v GENTO. — « Genta Grupo  E s p e ra n t i s t a  ». — Nova kurso
A

malfcrmiĝis por 12 gelcrnantoj.  Ciuj aliĝis kiel membroj d e la  
grupo kaj de « Belga Ligo ».

La kurso tre sukcese daiiras sub la lerta gvidado de S-ro 
Deman, la knsisto de la grupo.

A

Jaŭdon, la 12-an de Decembro, por memorigi la datrevcnon 
de la naskiĝo de D-ro Zamenhof, S-inq Lacroix, malnova Ivaj 
s indonema samidcanino, faris intercsan paroladon pri la 
Majstro kaj lia verko.

S-ino Lacroix afable metis sian liejmon jc  la dispono dc la 
grupo, okaze de tiu parolado, kiu havisgrandan sukeeson. Ln 
ĉeestantoj pasigis agrablan vesperon.

Dum lalastaj eiusemajnaj kunvenoj,  krom la kutiina lingva 
lernado, okazis spritaj ludoj kaj kantlecionoj sub la bonvola 
gvidado de S-ino Lacroix. Car ili trc plaĉis al la ecestantaro 
ili daŭre okazos ĉiumerkrede.

A

Car la fino dc 1’ja ro  alvenas, ni pclas la memhrojn  de Ja 
grupo, ke ili lionvolu repagi scnprokrastc  sian kotizon por 
la j a ro  193(», ĉu la merkredon dum ln kunveno, eu al la ĉek- 
konto n° 372.77 de la Sekretario, S-ro Hcnri Petiau.

Fam il ia  Kroniko.

KONDOLENCOJ

— A1 S-ro Artliur BRUSSELLE, membro de la Bruĝa Grupo 
pro la morto de lia tilo, S-ro Arthur-Auguste Brusselle 
(29.10.35).

— A1 G-roj Rene Dechesne-MaqiKt, pro la morto, en 
Sclessin, de ilia bopatrino kaj patrino, S-ino .1. Maquct- 
Gaspard (17.12.35).

— A1 S-ro Ed. Verbeke kaj familio, pro la morio, en Bruĝo, 
de ilia edzino kaj parencino, S-ino E.-M. Verbeke-Deman, 
la afabla eslrino dc la Ilolelo « Cornel d ’Or » (20.12.35).

UEA unuafoje sendeficita i

Oficiala
Kotizo.

M J :

99 (Fr. 50.—)
MA :

F r . 50.— (Fr. 125.—)

La jarkalkulo 1935 fermiĝis sen deficito. Tiu 
ĝojiga rezuito, akirita, — por la unua fojo en la 
vivo de la asocio —, dank’al plej energia penado, 
masonis la firman bazon sur kiu la plua diskresko 
de UICA senmallielpe povos okazi,

Refaskiĝo de ĉiuj fortoj devas nun nepre rekom- 
penci Ia fidigan bilancon. Iamaj membroj realiĝos; 
jamaj membroj repagos senhezite kaj se eble 
transiros al supera klaso de m em breco ; ĝis- 
nunaj eksteruloj inontros sian kontidon aliĝante 
tuj.

La kolizoj por 193(5 estas ekstreme favoraj por
/ \

Belgujo. Ci malsupre, komparo kun la oficialaj 
internaciaj tarifoj transkalkulitaj al lielga valuto.

Belga Favor- 
kotizo.

Membro-Jcirlibro ; ri- 
cevas membro-karton 
kaj la jarlibron de 
UEA. Fi
M em bro-Aboim nto  ; ri- 
ce va s m e m b ro - k a r t o n , 
jarlibron de UEA, kaj 
la organon Ksperanto  
dum unu jaro.
M em bro-Sub tenan lo  : 
ricevas membro-kart- 
on, jarlibron de UEA, 
la organon « Esper- 
anto » dum unu jaro, 
kaj krom tio valoran
libro-preinion. Fr. 175.— (Fr. 250.—)

Tiu lavora tarifo kalkulita kun konsidero al la 
malalta belga valuto, ebligas ĉiun Esperantiston 
en nia lando, tuj aliĝi. La Esperantisteco ekster 
la tutmonda organizaĵo ne havas sencon, ĉar 
Esperanlo estas tulmonda afero kaj postulas 
fortegan tutmonde organizitan asocion. Neniu el vio  • o
lernis Esperanton por paroli aŭ korespondi kun 
samlingvanoj. Apogu do la Asocion, kiu organizas 
la tutmondajn Esperanto-sukcesojn.

La anoj de Belga Ligo pagu ankoraŭ hodiaŭ, la 
kotizon de UEA, k u n e  k u n  t iu  de Belga Ligo, 
al sia grupo, aŭ rekte al Belga Ligo se ne ekzistas 
grupo en ilia loko. La izolitaj Esperantistoj, al kiuj 
lamen cslu konsilata tie ĉi, p!ej rapide aliĝi al iu 
grupo, pagu al la Cefdelegito ;
S-ro Morris DE KETELAIĈRE, poŝtkonlo 41.0S.89.

25, Oostenstraat, Antverpeno.
FRU-PAGO ES4AS llONORDEVO.
LIBROPREMIO BIŜKOMPENCOS 

LA VARBINTON POR ĈIU NOVA MEMBRO.

N O V J A R O :  K O TIZREPA G O .



BELGA ESPERANTISTO

T ra Mondo.
In de « H .ag sche  Pos t  ».

— Het gckcndc weckblad « Haagschc Post », dat cen oplaag 
heeft van nieer dan 100.000 num m crs ,  kondigt een cursus 
van Espcranto af en bezit tevens ecn Esperanto-hoekje.

In de J a p a n s c h e  un ive rs i te i ten .

— De studie van Esperanto  werd verplichtend gcmaakt 
voor de leerlingen van de !'■ en 8r studiejaren van de hoogc- 
school van Girju (Japan).

W e re ld c o n g re s  van  E s p e ra n to  te  W eenen .

— De regeering van Oostenrijk hecft bcslotcn hel Wereld- 
congres van Esperanto van 1930 ollicieel te Wecnen uit le noo- 
digen. Staats- en stadsbesturen verleenen aanzienlijkctoclagen 
aan de in r ich ters .  Het vermaarde keizerlijk kastcel « Bmg » 
werd door de regeering' voor het houden der zittingen, aan- 
gebodcn,

In de H an d e lsb e u rs  van P a r i j s .

— Het bestuur der Handelsbeurs van Parijs,  die een 
Esperanto-afdeeling bezit, deell mede, dat,  d i t j a a r ,  Esperan- 
to de loef afstak aan dc Engelsche taal voor wat betreft,  het 
aantal verhandelingen, die in deze taal werdcn afgcsloten. 
Met niet mindev dan '11 landen werdcn brieven in Es- 
peranto gewisseld, en uit verschillcnde landeu kw;.men, 
voor een ar t ike l ,  tot 50, 60 en zelfs <80 vragen toe, in 
Esperanto.

J a p a n s c h e  r o u w h u ld e  aan  Belgie.

— Een aantal Japansche meisjes, die, bij het ovcrlijdcn 
van onze betreurde  Koningin, Inin svmpathic  aan de Bel- 
gische jeugd wilden u i td rukken ,  zonden hun briefjes van 
deelneming in Esperanto  aan de lecrlingen der school n 1 '1 
van Sint-Gillis.

Een tw e e ta l ig  d ich te r .

— In Estland geeft de natio... le dichter Hcndrik Adamson, 
sedert verschillende ja rcn ,  ook o -igineele werken uit, in de 
wereldtaal.

Een r i jw ie l  E spe ran to .

— De machienenfabriek « Bracia Drost » van Swieto- 
chlowide, in Polen, heeft een nieuw model van rijwiel op 
de m ark t  gebracht,  genaamd « Espcranto»  en dat als ken- 
teeken dezen naain met de vijfpunlige groene ster draagt.

Een boeker i j -a fdee l ing  voor  «Esperanto» .
— Het gemeentebes!uur van Saint-Denis, nabij Parijs, gaf 

toelating om, naar het voorbeeld van hetgcen in vele stedcn, 
zooals Antwerpen, euz. gcbeurt,  in de gemeentelijke boekerij ,  
cen bijzonderc Espernnto-afdeeling in te richten.

P o s tk a a r t e n  m et E s p e ra n to - t e k s t .
— Hct bes tuur  van P. T. T, van Oostenrijk hecf. de uitgnve 

begonnen van cen nieuwe reeks oflicieele poslkaarten, met 
zichten van het land. De uitleg, die erbij pasl, wordl gedrukt 
in hct Duitsch, Engelsch, Esperanto  en Fransch.

Voor de b linden.

— De Nederlandsche maatschappij der lllinden hecft be- 
slolen, volgens het Braille-stclscl, een vcrzamelingzangen in 
Esperanto uit te geven.

Het E s p e r a n to - o n d e r w i j s  in Engeland .

— ln Engeland w ord t  Esperanto officieel aangeleerd in 27 
scholen, w aaronder  20 volksscholcn en 7 licea of hoogere 
gestichtcn, tezamen aan meer dan duizend leerliugen.

Dans la revue  <« H aagsehe  P os t  »
IJhehdomadairc « Haagsche Post », edile a La Have et avant 

un tirage de plus de 100.000 exemplaires, publie un cours 
d’Espcranto et vient d 'ouvrir  une ruhrigue redigee eu 
cette langue.

Dans les U nivers i tes  j a p o n a i s e s

L’etude de 
eleves dcs 7«’ 
(Japon).

l Esperanto a ete rendue obligatoire pour les 
ct <8r annees d ’etudes dc 1’universite de Cirju

Congi’es Universel  d 'E s p e ra n to  a Vienne.

Lc gouvernement autrichicn a dĉcide d ’i nviter ofliciellcmcnt 
a Vicnne, en 1936, le Congres LJniversel d ’Esperanto. Les 
administrations gouvernemcntale et communale ont accorde 
d ’importants  suhsides au.\ organisateurs. Le fameux ehateau 
imperial « Burg» a ete mis a la disposition du congres.

A la Foire C om m ere ia le  de Par is .

La direction dc la Foire Commerciale de Paris, qui jiossede 
une section d’Esperanto, communique, que, cette annee, 
1’Esperanto a depasse la langue anglaise, pource  tpii conccrne 
lc nombre des transactions faites en ces langues. De la 
correspondance cn Esperanto fut echangee avec 27 pavs et de 
plusieurs d \  ntre cux, parvinrent,  pour  un ineme article, 50, 60 
et meme <80 demandes en Esperanto.

Condoleanees j a p o n a i s e s  a la Belgique.

De petites japonaises, tlesireuses dc temoigncr leur svm- 
patliie a la jeunesse belge, a 1’occasion, du tleces tle notre 
Heine regrettee, cnvoverent leurs lettres en Esperanto aux 
eleves de 1’Ecole N° 2 de Saint-Gilles.

Un poete bil ingue.

En Esthonie, le poete national Hendrik Atlamson public 
tlepuis quelques annees deja des teuvres origimdes en Esper- 
anto.

Une bicvclet te  « E s p e ra n to  ».

L’Usine de Machines « Braeia Drost » de Swietochlowidc, 
en Pologne, a mis sur le marche un nouveau modele tle 
bievclctte, sous la dĉnomination de « Espcranto » et avec 
comme marque distinctive 1’ĉloile verte a cinq pointes.

Une section de b ib! io theque p o u r  PEsperan to .
L’adminislration conununale de Saint-Denis pres tle Paris, 

a. suivant en cela l’exemplc tlonne par d ’autres villes, comme 
Anvers, autorise 1’organisalion d ’une section spĉciale pour 
1’Esperanto, dans la bibIiotbequc communale.

Des c a r te s  pos ta les  avee tex te  en E speran to .
L:i direetion tles P. T. T. d ’Autriche a eommenee 1’edition 

d’nne nouvelle sĉrie de cartes postales officielles, avec des 
vues du pays. Le texte est redigĉ en allemand, anglais, 
Esperanto et frangais.

P o u r  les aveugles .

La Societĉ Neerlantlaise pour les Avcugles a decidĉ d ’editer 
une collcction de chants en Esperanto, suivant Ie svsteme 
Braille.

L e n se ig n e m e n t  de P E spe ran to  en A ngle te rre .

En Angleterre, on instruit officielleinent 1’Esperanto dans 
27 ĉcoles, dont 20 ĉeolcs pojnilaires et 7 lvcees on instituts 
supĉrieurs : dans rensemhle ,  a plus de mille eleves.
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LA BELGA KONSTITUCIA LEGO
Sekcio  II.  — Pri  la M inis tro j .

Art. 8(j. — Neniu povas iĝi ministro, se li ne 
estas Belgo pro naskiĝo aŭ se li ne akiris la plenan 
ŝlataniĝon.

Art. 8(5. — Kstas tri katcgorioj de ministroj : min- 
istroj, kiuj cslras oticfakon : ministroj scn atr ibuo, sed 
kiuj estas membroj dc la registaro, kaj ŝtatminislroj,  
kiuj konscrvas tiun titolon dum la tuta vivo, kaj kiujn 
ia Heĝo pridemandas cn gravaj momentoj,  en periodo 
de registara krizo, k.c. Ministrecoj scn a tr ibuo eslas 
maloftaj cn la liislorio de nia lando. Kn la rcgistaro 
Jaspar,  kiu en 11)2(> decidis pri la slabiligo de la franko, 
la kompctcnlulo Francqui cstis ministro scn atribuo, 
mcmbro dc la rcgistaro. Tio puste ankaŭ reokaziscn la 
registaroj Thcunis (1934) kaj Van Zeelaud (1935).

Art. 87. — Neniu inembro de la Reĝa Familio 
povas esli ministro.

Art. 88. — La ministroj havas nur voĉdonrajton
\

en unu cl la du Cambroj, se ili eslas membroj de ĝi.
lli povas kunsidi en ambaŭ Cambroj, kaj ili 

bavas la parolrajlon, kiam ili ĝin demandas,
t.a Cambroj povas postuli la ĉeeslon de la mi- 

nistroj.
Art. 88. — Ministro nc dcvas nepre esti parlament-

ano. Komprenebla sekvo cstas, kc li nu r  voedonas en /\
Cambro, kics mcmbro li estas, se nc la nacia volo 
povus esti forŝovita, ekzcmple pcr la nomiĝo de 
registaro konsistante nur  cl ne-parlamcntanoj,  sed kiuj 
vocdonantc, povus alilokigi Ia plimulton. Ciuj facilaĵoj 
tainen estas garantiataj per tiu artikolo al la ministroj.

Art. 89. — En neniu oknzo, nek parola, nek 
skriba ordonode la Reĝokapablassenigi ministron 
de lia respondcco.

Art. 90. — La Deputitaro havas la rajton kul- 
pigi la ministrojn kaj ilin venigi antaŭ la Kasacia 
Kortumo, kiu sola havas la rajton ilin juĝi, en 
unuigitaj ĉambroj. krom tio, kion liksas la leĝo, 
rilale al la civila procesrajlo de la domaĝigitaj 
personoj kaj al krimoj kaj punindaj agoj, kiujn la 
minislroj faris ekster la plenumode siaj funkcioj.

I.eĝo tiksos la okazoju de respondeco, la punojn 
altrudotajn al la ministroj kaj la maniero laŭ kiu 
okazas la proceso kontraŭ ili, same ĉe kulpigo de 
la Depulitaro. kiel ĉe la persekuto de la domaĝig- 
itaj personoj.

Art. 90. — La Cambroj do ne cstas kompetcntaj por 
juĝi minis tron.  I.a Scnato cĉ tute nc kapablas sin cn- 
miksi. Efektive, nur  la Deputitaro bavas la rajton 
kulpigi ministron.

Art. 91. — La Reĝo povas pardoni al kon- 
damnita ministro, nur post demando de unu el 
ambaŭ Cambroj.

CAPITRO III. — Pri  la j u ĝ a  povo.
Arl. 92. — La malkonsenloj pri civilaj rajtoj 

dependas nur de la kompetenteco de la Tribunal-

Arl. 93. — La malkonsentoj pri politikaj rajtoj

dependas de la kompelentcco de la tribunaloj, 
krom la esceptoj fiksataj per la  leĝo.

Art. 94. — Neniu tribunalo, neniu juĝistaro 
povas esli slarigata, krom per leĝo. Eksterordin- 
araj komisioj kaj tribunaloj ne povas esti kreataj, 
sub kiu ajn nomo.

Art, 94, — Per leĝo tamcn povas esti slarigataj spe- 
cialaj ti ibunaloj,  por ckzameni,  ne specialajn kategori- 
ojn dc pcrsouoj, sed specialajn larojn. Ekz. profesiaj 
t r ibunalo j , por aranĝi la malkonscntojn in ter  estroj 
kaj laboristoj ; tr ibunalo por maristaj aferoj, por juĝi 
ŝipcstrojn, ĉe mara akcidento, k.c.

Art 95. — En tuta Belgujo estas unu Kasacia 
Kortumo.

Tiu ĉi Kortumone juĝas pri la lundode la aferoj, 
krom la juĝo pri ministroj.

Art. 95. — Krom por la krimoj kiuj cstas juĝataj de 
la k r im a  k o r lu m o ,k u n  popola juĝantaro ,  ĉiuj kondam- 
nitoj povas apelacii kontraŭ juĝo. Kontraŭ la juĝo de 
la apelacia tr ibunalo  nc plu cstas helpo, krom la an- 
taŭcnpuŝo ĝis la kasacia kortumo. Tiu ĉi kortumo 
tamen ne plu povas juĝi pri la fundo dc la afcro, sed pro 
malbouformeco de la juĝo, aŭ pro malbonordo cn la 
tr ibunala diskutado, ĝi rajtas nuligi la juĝon, sed liam 
la afero reiras al alia ordinara  tr ibunalo.

Art. 96. — La kunsidoj de la tribunaloj cstas 
|)ublikaj. se la publikeco ne iĝas danĝera por la 
ordoaŭ la moroj ; en liu ĉi okazo, la tribunalo tion 
deklaras per juĝordono.

Kiam temas pri polilikaj kaj presaj punindaĵoj, 
la malpublikeco nur unuanime povasesti decidata.

Art. 97. — Ciu ordono enhavas la kialojn de la 
juĝo. Gi estas elparolataen publika kunsido.

Art. 97. — A1 la kialoj, la juĝo aldouas la diversajn 
nrtikolojn dc la leĝaro, laŭ kiuj la kondam nito  estas 
punata. Eĉ se la tuta afero estis p r i trnk t i ta  nepublike 
la lcgado de la juĝo devas okazi dum publika kunsido.

Art. 98. — La pojiola juĝantaro estas starigata 
porĉiuj krimoj kaj porpolitikaj kaj presaj punind-
aĴ°Ĵ *

Art. 98 — La kor tum o en kiu kunsidas popola juĝ- 
antaro t.c. aro de ne-profes;aj juĝantoj,  kiuj,  j>er la 
sorto, cstas indikataj sur  listo de civitanoj, nomiĝas la

A

Krima Kortump. Caroni konsideras,  kc cn tiu kortumo, 
oni estas koiulamnita  de sinj egaluloj kaj ke tiuj cstas 
dekduopaj kaj, do riskas multc malpli crari  ol unu 
juĝisto, uc ekzistas apclacirajto kontraŭ juĝo dc tiu 
Kortumo. Sc do la Kasacia Kortumo nuligas la juĝon 
jiro malbonformo, la alero devas rce esti juĝata de alia 
Krima Kortumo, cn alia provinco dc la Lando.

Pri la juĝoj de la popola juĝantaro ,  ni ankoraŭ 
atentigu j>ri la fakto, ke plimulto dc 7 kontraŭ  5 nc 
sufiĉas por kondamni pcrsonon, ĉar tiam la kondamno 
nur  dcpendus de unu persono. En tiu okazo oui lasas 
al la juĝa konsilantaro,  kiu estris la kunsidojn,  la rajton 
eldiri sian samopinion kun la j)limulto, aŭ ne sam- 
opinii, scd tiam la kondamno forfalas. Se la plimulto 
cstas j)li granda ol 7, la profesiaj juĝistoj ne devas sin 
miksi en la juĝo, krom en la aplikado de la puno.

Trad. kaj klarigis MAUK. JAUMOTTE.
(Sckvo  en p r o k s im a  n u m ero ) .
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LA E S P E R A N T IG O

PROPAGANDISTO ( b o n h u m o r e )  Ha, Sm Slull ! 
Kiel vi fartas ?

STULT (k u n  ĵ u r n a l o )  Dankon, bone. Plibone 
ol la paeo !

PROPACi. ( k a p s k u e )  Ila la paco ! Neniam eslos 
paco sen kris tana in terkompreniĝo,  sen 
E speran to  !...

S I T L T  (sc iuo le )  Esperan to  ? Mi vidis tiun 
voiion en la rek lanm ib r iko  de mia ju r -  
nalo. (iu ne estas arlefarita butcro  ? 

PROPAG. ( i n d ig iu l e )  Ho ne ! Artefarita lingvo 
facila kaj belsona ! P e r  ĝi oni povas 
interrilati  kun ali landuloj kaj ilin kom- 
preni.

S JTT/I' ( m i r e )  Facila.. .  Kompreni. . .
PROPAG. ( f a j r e )  IIo, la benota  tempo, kiam 

ciuj liomoj estos ligilaj per  unu lingvo, 
j)er unu frala amo.

STLT/r ( k n n  in te re so )  Jes, frala amo...  Oni 
povas in te rkom pren iĝ i , eble i n tersanĝi?.. 

PROPAG. ( e k k a p i e )  Certe, multaj interŝanĝas 
poslm arkojn .

STTLT ( l iez i ie )  Gu oni inslruas t iun l ingvon? 
PROPAG. ( f e r v o r e )  Mi petas vin, venu nur 

jjroksiman m erkredon  en la mezlern- 
ejon, vi estos bonveua.

STULT (d e c id e )  Certe, certe, mi venos ! 
PROPAG. ( i r i u m fe )  Ne forgesu ! .Ie la Oka ! Nur 

dek kvin lecionoj !
STT LT (en p en se )  Inlersanĝi... Inlersanĝi.. .

1 T vn .

Lu Gazetaro parolas...
R e d a k ta s  : H. A. R. S.

— In te rn a e ia  Radio-Komisiono. — En n iaan taŭa  numero, 
ni informis pri la ckŝigo de S-ro Jungfer, prezidinto de la 
Internacia Radio-Ivomisiono. Jam nim ni povas sciigi kc 
Iransprcnis lian oticon, S-ro Henriksson (en Hclsingborg), 
unanimc clektita de la estraro de U. E. A.

— P aŝo  pos t  paŝo.  — I)ank’al la la klopodoj de S-ro Rav 
Dru, la 15-a Internacia Kongreso pri industria Kemio 
(Bruselo) sin deklaris favora al starigo de konstanta komis- 
iono : « Ivomisiono dc Hclpa Internacia Normigita Lingvo » 
dcstinila por studadi :

lc ctcndigon al kemiaj scicncoj de ia nzado de Esp-o, kiel 
fundamenton de normigita lingvo.

2,: aplikadon dc la liclpa normigita lingvo al teknikaj celoj 
(liziko kaj kcmio), knj ĝian praktikan aplikadon cn ĉiuj 
fakoj de la dokumcntado. (Enpnanlo  — U. E. A.j

— E s p e ra n to  P o ŝ tm a r k o .  — La brazila Departemento de
Poŝto kaj Telegrafo, okaze dc ia 8-a Inlernacia Specimena 
Eoiio en Rio de Janeiro,  eldonis cn Novembro 1935 specialan 
poŝtm arkon jc  200 rcjsoj, knn teksto cn portugala lingvo kaj 
en Espcranto. (Esperanlo — U. E. A .)

— 23a J a p a n a  E s p e ra n to -K o n g re so  (Nagota). — (Rc- 
zolucio pri Gramaliko, Stilisliko, Vortaro, Prezcnlita dc S-ro 
Miĉio Tanimura  kaj aliaj, Nagoja. Alprenita kun granda 
p l im ultode  la Laboi kunsido, la 22-an clc Septembro, 1935).

» La 23-a Japana Espcranto-Kongreso kunveninta  en Nagoja 
esprimas la konvinkon, ken ia  lingvo Espcrantocstas  komuna 
poscdaĵo dc la tu ta  bomaro. Nia Esperanto-Movndo estas 
esence lingva afero kaj orientanoj estas s]jecialc intcresataj 
cn la tu tmouda karaklero de nia lingvo. Estas do mem- 
komprcneblc,  kc ni, oricntaj esperantistoj,  taras la sekvajn 
proponojn :

1) Estas dczirindc apcrigi provon de dctala Espcranto- 
Grainatiko, kiu eslu kvazaŭ modcrna cldono dc la Lingvaj 
Rcspondoj kaj sur  kics bazo cstos verkataj ĉiuj naciaj lerno- 
libroj. Tu tm onda  belplingvo, kia cstas nia Esperanto,  dcvas 
poscdi tiau vaslan l)azon, sen kiu miskomprenoj estas 
timcbloj. Komprcncblc la rcguloj de tia Gramatiko nc dcvas 
esti absolute rigidaj, nck ili ĝuos la saman aŭtoritatecon 
kicl la Eundamcnto. Tia Gramatiko servu do kvazaŭ kom- 
paso al dubantoi,  tule same kiel dctalaj gramatikoj de na 
cilingvoj por fremdaj studantoj.

2) Estas dezirindc apcrigi Espcranto-Stilistikon kiu estu 
kvazaŭ modcrna cldono dc la Krestomatio. Internacia Eingvo 
devas liavi internacian slilon. Konipreneble unuformeco 
dc stilo no cstas dezirinda. Tamcn, komencantoj bezonas 
ekzcmplojn dc bona stilo kaj konsilojn por la akiro de tia 
stilo. Gis nun Stilistiko eslas kvazaŭ orfa infano cn nia 
l i teraturo, cĉ la vorlo mankas cn la vortaroj — dume 
ckzistas « poetiko ». Tie ĉi apartenas kritiko pri mal- 
logikaj esprimoj nekomprencbla j al orientanoj,  kiujn 
okcidcnlaj samideanoj facilnnime uzas. Ni gardu la purecon 
kaj la intcrnaciecon dc nia stilo.

3) Estas dezirinde aperigi Komplclan Vortaregon dc Espcr- 
anto, kiu tamen nc cstu oficiala sed nu r  provizora. Sur la 
bazo dc tia aŭtoritata Vortarego dcvos esti ellaborataj la 
naciaj vortaroj cn la cstonlo. Eldono dc Oliciala Radikaro 
estas ankaŭ dezirinda.

Pri la apcrigo dc la supraj nc-olicialaj verkoj devas zorgi, 
laŭ la opinio dc la Kongreso, niaj olicialaj inslitucioj 
(Akadcmio, Lingva Komitato, U. E. A.) kun la helpo de 
ĉiunaciaj fakuloj por ke la intcrnacia karaktero  ile la entrc- 
p r .n o  cstu ccrtigata. La Kongrcso estas konvinkita, kc tia 
programo donos al nia Movado sanan direkton, kiu for- 
turnigos la atcnlon de bagatclaj ludoj pcr ncologismoj kaj 
alproksimigos nin al la vcnko, pri kiu neniu dnbas.

(La Rcvuo Oricnia).
— E sp e ra n to  en rad io  Tallinn. — Pro la 400-jara jubileo 

de la estona libro okazis belega dissendo kun tre alloga 
programo, la 15-an de deceml)io.

(Svcnska Espctanto-Tidningen).

kaj Radio
En tiia lasta numero ni infortnis pri la cesigo 

de la bonega laboro farita sur la radio-kampo, de 
Sl° Jungfer. Ni esprimis nian certccon kc la

ĈU VIES TAS S E \ L.\ BORVLO ? Jes ? Skribu, 
se necese, al la Sekrelario de Belga Ligo, por ke 
oni sendu al vi eventnale nian organon senpage !

ĈU VI HAVAS LABORON ? Jes ? Bonvolu 
liam ekzameni, eu viaj rimedoj ne permesas al 
vi, iĝi B()XFAREMA MEMBRO, I. e.pagipor la 
jaro BKU) la sumon de frankoj C E \ T, cu ul via 
grupa kasislo, se vi estas membro de iu grupo, 
eu al la kasisto de Belga Ligo, se vi eslas izola 
membro. La postcekkonio de la Ligo esias 
X *  1 3 3 7 . 6 / .  '
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REGA BELGA LIGO ESPERA N TISTA
« Allo ! » Tie-ĉi, La Louviere !

I l
ciLA PAROLANTO : Ivaraj gesamideanoj,  vi 

tuj andos alvokon de la organizantoj de la 
XXY-a Beiga Kongreso dc Ksperanto.

L.K.K-ano : Fstas La Louviere, kiu invitas 
vin ])artopreni la laborojn  de la 193()-jara ttelga 
Kongreso de Ksperanto ; kiu invitas vin parto- 
preni la festojn kaj ekskursojn organizotajn 
dum la kongreso ; kiu tutkore invilas vin esti 
inter tiuj, kiuj eeestos la fesloju de la venonta 
Pentekosto  en la tiel simpatia atmosfero de 
niaj esperantislaj kunvenoj.

Kslas la tiel laborplcna kaj arda  Cenlra 
I\egiono, kiu invitas vin, vizili giajn natura jn  
kaj industr ia jn  vidindajojn.

Kstas areto da s indonemaj amikoj,  nov- 
venintaj esperantistoj,  kiuj fervore klopodas 
por la starigo de programo inda je  Ia anlauaj 
kongres-programoj,  kaj urge vokas, por ke vi 
belpu ilin en la malfacila tasko, kiun ili 
akceplis,  sciante ke ili t iamaniere a lporlas  
stonon, eble n u r  m algrandan ,  al la konstruo de 
la institucio al kiu Ia malnovaj esperantistoj

M G ' * '* t ' «rj ■ . '
donis kaj donas la plej bonan de si mem.

1936-jara Pentekosto  ! Kslas la unua fojo, 
ke niaj industriaj regionoj akceptos la viziton 
de belgaj esperantistoj kaj iliaj alilandaj amikoj,  
kunvenanta j  ee kongreso. Kstas la unua fojo, 
ke la esperantistaj manifestaeioj tute publike 
kaj duonoficiale okazos en niaj regionoj.

Kn la venonta  num ero  de « Belga Ksj)er- 
antisto », ni publikigos la olicialan kongres-  
])rogramon. Kn gi, vi vidos, ke ni faras eion, 
kio estas cn nia povo por daiirigi la belan 
serion da esperantistaj manifeslaeioj, okaze de 
niaj eiujaraj naeiaj kunvenoj.

Ne estos nu r  la areto da s indonemaj pro- 
pagandistoj el La Louviere, kiuj akceplos vin, 
sed ankaii,  la Industr ia  kaj Komerca eambro  
de la ( .entra  Regiono, kiu bonvolis patroni nian 
X \Y an .  Turism a asocio ankati promesis  sian 
aktivan kunhelpon.

Jam  sepdekkvin gesamideanoj aliĝis al la 
kongreso. Ni opinias ke mulle  da aliaj amikoj 
a lcndas  ankoraii por sendi al ni sian aliĝon. 
Ili eslas malpravaj.  Kstas necese ke, de nun, 
multaj aniĝu por, kiel eble plej mulle lielpi la 
organizantojn en la tasko, kiun ili enlreprenis .

La belaj reliefaj glumarkoj eldonitaj okaze

de nia \ \ Y a  liavis sukceson kaj ni dankas 
eiujn, kiuj havigis ilin al si. Granda kvanto 
ankoraii restas, kaj nia L.K. K. plezurigos al si, 
sendante  lOOekzemplerojn post pago deKr. 5 , -  
al nia posteekkonto N° 1119.10 — XXYa ttelga 
Kongreso de Ksperanto — La Louviere.

Kaj baldau ankaii aperosi lus tr i la j  poŝlkarloj,  
eldoiiitaj okaze de nia kongreso ; Ia iluslrila 
1‘aldfolio, kiu enbavos la olieialan program on 
kaj eiujn dezirindajn informojn pri nia kon- 
greso. Kaj poste, kio ankorau.. . .

Cu ni, hodiaii, parolos pri la bela arta verko, 
kiun preparas  liel afabla, kiel talenta, samide- 
anino, kiu deziras lasi al la par toprcnonto j  de 
nia XXYa, m em ora jon  de ilia vizito en niaj 
regionoj ? Ne, ni nenion plu diru.. .

La Louviere lutkore invitas vin.
Kstu niaj diiin la penlekoslaj tagoj.
LA PAttOLANTO : Kaj por ke vi ne forgesu, 

tuj pagu vian kotizon (dekkvin frankoj) al nia 
posteekkonto 1119.10 — \X Y a  ttelga Kon- 
greso de Kperanto — La Louviere.

Kun anlaiia danko.
Andre TASSIN.

Sesa listo de a l ig in ta j .
72. —
73. —
74. — 
73. —

S-ro Aibert Diujucsnc 
F-ino Louise Thics 
F-ino Simonnc lirelcllc 
S-ro Jean-Marie Desonav

Mignault
l.a Louviere 

Jeumont (Franee) 
Spa

AL LA GRUPAJ KASISTOJ
(iruj)aj kasisloj dcmandis al la estraro dc « Belga 

Ligo », kiom ili devas pagi al la Liga kasisto, por 
tiuj nicmbroj, kiuj estas M. L., aŭ M. A. de U.K.A.; 
aliaj kasistoj, jam pagis kotizojn nesulieajn por la 
grupaj membroj, kiuj jam repagis sian kotizon.

Ni alentigas eiujn, pri la fakto, ke tiun ei jaron 
la kotizoj de U.E.A. estas plialtigataj laŭ la prezaro, 
kiu aperis en pasinta numerode lieUja Esperantis to .

La Grupaj kasisloj devas do pagi al la Liga kas- 
isto la kotizon de Belga-Ligano, t. e. ! Kr. 15 por 
membro-abonanto kaj Fr. 5 por membro familia 
kaj, krome, la kotizon de Fr. 50 aŭ Kr. 22, laŭ la 
kvalito, kiun la membro havas cn la internacia 
organizajo.

Belga Ligo faras jam gravan monoferon al la 
internacia centro, pagante, por eiu mcmbro, altan 
kotizon; ĝi kompreneblc ne povas porli plian inon- 
oferon pcr la transpago dc ne-komplctaj kotizoj.

La Ligestraio ee ne povas proineni aŭ antaŭ- 
vidigi iniidigon de tiuj en or-frankoj-kalkulitaj 
kotizoj, ear U.F.A. komprenebte a]>ogas sian tutan 
laboron sur or-franka bazo ! L a  Li<ja Kasisto.

M a i :h . .IAUMOTTF.
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G ru p a  K alendaro .

ANTVEKPENO. — Reĝa E sp e ra n to -G ru p o  
« La V erda  Stelo ». — Knnvcnejo « l)e Witle 
Leeuw », Frankrijklei, 4, Avcnue de Francc : ĉiu- 
sabalc jc 21 h. : kunsidolaŭ indikita programo.

A.

Lu 1-an c!e Fcbruaro okazos, cn salono «G ru te r» ,  Mcnlena 
Ŝosco, 123, (lanefesto organizita de la « Frataio  dc la Infanoj 
cle Militintoj ». Car tiu ĉi societo organizis kurson de Esper- 
anlo, gvidilan de profesoro, sendita de nia grupo kaj sur 
koncerlan programon nietis numerojn cn Esperanto, la kom- 
itato instigas la nieinbrojn de «Verda Stelo», eeesti tiun balon, 
kiel propagando. Oni iros arc. La enirprczo cslas Fr. (i.—.

Lu 8-an de Fcbruaro, Diplomdisdono al la lernintoj de la 
kurso de S-ro Sielens. Koncerto. 2-a jarkunsido.

La lf>-an : Purolado de S-ro Facs pri : « Malnovaj Muzik- 
ins trumentoj .  »

Lu 22-an : Karnaval-sabaton, ne okazos ofieiala kunsido. La 
membroj interri latos pri eventuala komuna pasigo de la 
vespero.

La 29-an : Kabaredvespero.

BRUCiO. — B ruĝa  G rupo  E sp e ra n t i s ta .  Reĝa 
Societo. — Ciuinarde, je la 20-a. — SIDEJO : 
« (iottden Iloorn-Cornet d'Or », placo Simon 
Stevin ; Kl-NVENEJO : Katejo « Vlissinghe » Rlee- 
kersslraat, 2, rue des Blancliisseurs.

La 4-an dc Fcbruaro : (cn la Kunvenejo) : Mitula Vesper- 
manĝo.

I>a 11-an : (en la Sŭlcjo) : fvi)ntvc.spcro...(Gvidado: F-ino 
A. Boercboom ; Rlarigado — Akompanado: Gcs-roj Ch. Fou- 
peve).

La 18-an : (en la S idejo) : a) Perfektiga Kurso. Unua 
Leciono sub gvidado de F-ino V. Thooris ;  b) Priparolado 
de S-ro Leŭtcnanto Marle, pri « Kcncsanco». (Prez. S-ro
G. Groothacrt.)

La 25-an, (en la Kunvenejo) : Karnavala Vespermanĝo.
V

RIUTSELO. — « E sp e ran t is ta  B ruse la  Grupo».
— Ktinvenejo: «Brasserie du Sac», Granda Placo,4, 
ĉiulundeje la 20.30-a h.

La 3-an de Februaro : Prelego de F-ino Jennen, pri la 
rapo r todc  S-ro Dru en la Kongreso de Industria Ĥemio.

La 10-an : Parolado de S-ro Svvinne : « Diversaj provoj de 
internacia lingvo. »

La 17-an : Parolado de F-ino Kestens : « Insuloj Hawai ».— 
Poste : ludoj kaj kantoj,

La 24-an : Prelego kun lumbildoj dc D-ro Kcmpeneers : 
« Vojaĝmemoroj ».

Akuratc jc  la 20-a, la kurso komenciĝos en la malgranda 
salono.7GENTO. — Genta G rupo  « E s p e ra n t i s t a  ».
Kunvenejo en la lernejo Nova Slrato Sankta Petro 
N° 45 : ĉiumerkrede je la 7-a vespere.
( /LIEGO. — Societo Lieĝa p o r  la P ro p a g a n d o  
de E sp e ran to .
/C H EN E E  : ĉiulundc, jc  19 b. 3(1. pcrfektiga kunveno, ĉc 
F-ino Kaivvir, rue desGrands Pres, 72.

LIEĈO : ĵaŭdon,  13-an de Februaro, je  20-a horo, perfekt- 
iga kunveno en « Hotel du Phare », place Marechal Foch. 
✓ ŜCLESSIN : jaŭdoju  (>-an kaj 20-an dc Februaro . jc  19 b. 30, 
perfektigaj kunvenoj en Kafejo Dcchesne, rue Erncst 
Solvav, 1.

G ru p a j  R ap o r to j  :
A N T \  E R P E N O .  — Reĝa E sp e ra n to -G ru p o  « La Verda

Stelo ». — La 28-an dc Decembro okazis plcj agrahla Krist- 
naskfesto por la p lcnkrcsku lo j . S-ino ,J. Van dcr Vekcn kun- 
metis programon, kiu antaŭvidis la rcprczehladon de tealra- 
jeto, kiun ŝi vcrkis : « H<> ! Ho ! Anu-lio ». Ni gralulu la 
gcludantojn, G-rojn Van der  Vckcn-Van Bockcl kaj F-inon 
Juliette Van Ecckhovcn, kiuj rikoltis varman aplaŭdon.

Post kiam S-ro Jaum ottc  estis dankinla ilin, oni forlotmnis 
la bclaju premiojn, kiujn la mcmhroj kunporl is . . .  kaj ĉiu 
dcvis kauti aŭ deklami ion antaŭ ol li riccvis sian premion.. .  
Kc tio iĝis ĝojiga, ni nc nepre dcvas aldoni.

La poslan tagon. Dimanĉon la 29-an, cstis la vico dc la 
infanoj. Pli ol dudck gefiloj dc mcmbroj ĉeestis kaj mcritis la 
prcmion de la Kristnaskarbo, pcr malgranda dcklamajo aŭ 
kantado. Estas inter ili j am  belaj talentoj. . .  kiuj, cĉ cn 
Espcranto, kapablas plenumi tu tan  programon.

S-ro Herman De Schuttcr,  kun infanoj dc sia lerncjo, 
prezentis trc  belajn ombro-bildojn,  laŭ originala manicro 
kunmetilaj  kaj kiuj multc amuzis la grandajn kaj mal- 
grandajn infanojn.

La 11-an de Januaro,  F-ino Jacobs kaj S-ro H. Vermuvten 
organizis l i tera luran vesperon, kiu iĝis vera alrigardo al la 
inlernacia li teraturo, el kiu ili prezentis la plej intercsajn 
aŭtorojn.  Varma aplaŭdo rekompensis  ilin pro ilia laboro. 
S-ro Boffejon dankis  ilin kore,
v^BIU GO. — « B ru ĝ a  Grupo  E sp e ra n t i s ta  », Reĝa Societo.
— La 24-an de Decembro en kafejo « Vlissinghe » okazis kanl- 
vespcro, sub la gvidndo de F-ino A. Boercboom, kun akom- 
panado de S-ino Cli. Poup ve. Precipe Kristnaskkantoj estis 
kautataj .

I.a 31-an, okazis en la sama kunvenejo gaja surpriza 
vespero, sub Ia gvidado de la simpatia sekretario S-ro 
G. Grootliaert. Surprizaj donacetoj alportitaj de ĉiuj estis 
lotumataj.  La surprizoj estis multnombraj  kaj trc diversaj : 
de « b u b c to »  en brasiko ĝis... fantomo cn kofro : Sckvis 
kant- aŭ dcklamnumeroj ncpre postulitaj dc ĉiuj. Tre gaja 
humoro rcgis inter  la ĉeestantoj, kiuj agrable daŭrigis la 
vesperon pcr dancado kaj je  noktomezo varme interŝanĝis 
novjarbondezirojn.

La 7-an de Januaro en la Sidejo, okazis disdonado dc 
prcmioj al la lernintoj dc la finiĝinta kurso por komencantoj. 
Naŭ gelernantoj akiris pli ol la ok dekonojn de la poentoj, 
laŭorde : S-ro Deblacre, S-ino De Vooglit, S-ro Langouchc, 
S-ro Temperville, F-ino Boedt, S-ro Dumon, S-ro Drubbcl,  
F-ino \ rerbeke kaj S-ro Van Bentergbem. Pluraj aliaj ankaŭ 
finis kun tre bonaj rezultatoj.  F-ino Juliette  Boedt, en la 
nomo da ĉiuj, dankis la sindoneman protesoron S-ron Ch. 
Poupeve ka j F-ino Jeanne Verbeke donacis al li belan brak- 
horloĝon, kiel memorajo de liaj gelernantoj.  S-ro Ch. Poupeve 
kore dankis ilin, instigante ilin al aktiva kunlaborado por la 
Esperanta idealo. La fino dc tiu vespero estis dediĉata al 
dancinstruo, kiel ankaŭ grandparte,  la kunveno de la 14-a. 
Dumtempc eslas ankoraŭ aktive preparata la festo, kiu 
okazos la 26-an de Januaro,  je la honoro de S-ro Svlvaiu 
Dervaux, Honora Prczidanto de la grupo.

GENTO. — « Genta Grupo  E sp e ra n t i s ta  ». — La grupo 
kunvenis ĉiumerkrede kiel kutimc.

Tiuj kunsidoj estas tre  interesaj dank’al paroladetoj pri 
diversaj tcmoj, konkursoj pri vortformado kaj legado de 
sprLaĵaj.

La 16-an de Januaro,  Generala kunveno okazis ĉe S-ino La- 
eroix. kiu tre afable akceptis la gegrupanojn.

Dum tiu kunveno oni ekzamenis la plej bonajn rimedojn 
por allogi la publikon al ln nova kurso, kiu komenciĝos la 
5-an dc Februaro sub la gvidado de S-ro Deman, kasisto de 
la grupo.
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BRUĜANINO
EN ANTVERPENO.

Kun plezuro, multaj 
liicmbroj de la Antverpena 
Esperanlo-Grupo «La Verda 
Slelo» vizitis, en sia urho, 
ekspozicion de la « Okci- 
denl-flandria Arlklubo », en 
kiu F-ino SuzanneVan den 
Rerglie, Hruĝa sainideanino, 
havas plej honorindan lok- 
on.

Oni. vidas ĉi llanke la 
penlrislinon apud ŝiaj 
verkoj.

Kliŝo « Dc Siciune (idzct »

V IVU LA KARNAVAL’ !
— Estis dum la karnavalo ;
« Li » kaj « ŝi » iris al balo :
Nur surstrale li ekvidis ŝin
Kaj tuj pens is : « mi ja ŝalas vin ».
— Estis ankorau tre frue ;
Ili iom pronienis do, ĝue, 
Kaj pasis ]>reter bulikoj,
Eĉ amindumis per mimikoj.
— Ce kino, viro kriis : « La spektaklo, 
l)e unika spec’, komenciĝos baldaŭ ».
Kaj kvazaŭ instigite de miraklo,
Ne nur por si mem, sed por ambaŭ 
Kun serena mieno li pagis ; 
Neniam antaŭe tiel li agis.

Sed c*e la komenco venis 
I)e ĉi tiu stranga pocmo :
« Eslis dum la karnavalo ».
Poste do li preskaŭ svenis 
Pro subila koropremo 
Gar konsternite, en la lialo,
Li konstatis de la kino
Ke « ŝi », estis « ulo », ne « ino » !

H e n r i  HAVMOND.

Atentu

Belu olvJizo

p o r  L i t e r a t u r - a m a n t o j .

Iteslas en nia stoko (> jarkolekloj lOdf) de la 
bela, arte ilustrita revuo « Lilera lura  Mondo », 
kiujn ni lasos al la amaloroj je la escepta lavor- 
prezo de Belg. fr. 35.—

I iu ĉi oferto validas nur  poi' la ses unue 
alvenontaj niendoj. Kiu volas prodli de liu 
okazo, mendu do urĝe : ĉe

BELGA ESPEBANT()-INSTITLT(), 
\ \  iIlemsstrato, 21 Antverpeno. 
Tel. P. ĉ. k. KLSbAS.

Literjiturii Moudo
La eldonejo de Literatura Mondo anoncas ke 

en 1(.).‘)(‘> liu bela revuo aperos sur sama paĝo- 
nom bro  kaj en sania formato kiel ĝis nun, sed 
nur sesfoje dum  la jaro .

Kvar numeroj ampleksos po 52 paĝoj, in- 
kluzive « Lingvo-Libro » kaj la kovrilo, kaj du 
numeroj amjileksos po 3(> paĝoj. Entule 2S0 
paĝa revuo.

La abonprezo restas ankaŭ sensanĝa, t. e. 
svis. fr. 9. aŭ Belg. Er. 90.

F inance  la Belga Ligo m a lb o n e  fa r ta s .
La in t e rn a c i a  kot izo  pezas  a k r e  s u r  ĝia 

budĝe to .
E s p e ra n to  t a m e n  bezonas  i n t e r n a c i a n  

o rg an iza ĵo n .
Helpu Belgan Ligon p e r  donaco j .
Iĝu s u b t e n a n t a  m e m b ro .  Pagu  kot izon 

de Fr. 100.

B e lg a  E s p e r a n t o - I n s t i t u t o  t a m e n  a k -  
c e p t a s  e iu jn  a b o n o j n  j e  la  f a v o r k o t i z o  d e  
Belg.  F r .  5 0 . —

Abonu tuj ĉe
BELCiA ESPERANTO-INSTITLTO.

Willemsslrato,  
T e l . 73)299

Antvcrpeno.
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T ra  la Mondo.
Deja 3 0 .0 0 0  E s p e ra n t i s t e s  en Chine*

Suivant les derniercs statistiques du mouvement Esperan- 
tisle en Chine, 30.000 Chinois ont deja suivi un eours de 
lauj>ue uuiverselle. II v a, dans ee pavs, une ciuqunn'tninc de 
g roupese t  5 jo u rn a u \  sont edites en cette langue.

Chez les Veqetar iens .
Pendanl le9' Congres International dcs \ ’egetariens, auquel 

participaient des niemhrcs venus ile tous les jiavs du monde, 
on deeida, qu 'a  partir  de i’annee 19JJ8 les discours prononces 
ne sc •aienl plus traduils  qu ’en Ii)speranto. I.e Congresemil ,  
en meme temps, lc va*u de voir ses mcinbrcs apprcndre 
entretemps 1 Esperanlo, de sorte que les discours puissent 
elre prononces direetement en eette langue et que toute 
traduclion devienne superflue.
Chez les Bons Tem plie rs .

I.a scction neerlandaise de TOrdre Inlernalional des lions 
Templicrs a organise des cours dTisperanlo dans 42 de ses 
groupements,  — et ees cours sont suivis par environ 250 
personnes —, ce en vue des pourparlcrs  inlcrnationaux, 
que cette organisation mondialc de temperance mene regu- 
lierement.
La rad io  et TEsperan to .

Comme cela se fait deja dans tant dc |)ostes radiophoniqucs, 
la direction du poste de Tallinn a deeide d ’organiser, elnujue 
3' dimanchc du mois, une emission d'une demi-hcure en 
Esperanlo, pour faire connaitrc a l’etranger le pays et le 
peuple esthoniens.

Chez les h o m m e s  de m e t ie r s  f ran^a is .
L’«Association franeaise des Metiers» a admis un ordre du•>

jou r ,  par Iequel renseignement de 1’Esperanto dans tous les
etahlissements d ’instruction professionnelleest reeommande.
Elle a decide aussi d ’editer en Esperanto un rapporl detaille
sttr la  situation des metiers franeais.•>

Un livre en E sp e ra n to  t r a d u i t  en 20  langues .
Un livre teclinique, mais coneu de faeon tres simple, de 

E Aisherg : « Fine mi komprenas Hadion » (« Finalement je 
comprends la Radio ») a ete, ju s q u ’ici, traduit en ‘20 langucs.

L E sp e ra n to  d a n s  les f a b r iq u e s  Philips.
La direction des fabriques renommees « P h i l ip s », de 

Eindlioven (Favs-Has) a organise un cours d Esperanto. pour 
le personnel de ses fabriqucs.
« E u ro p ean  Herold » emploie  auss i  FE speran to .

L cjourna l  « European Herald », redige cn cinq langues ct 
eonnu daus le monde entier,  a ouvcrt,  depuis quel(|ue temps 
deja, divcrses rubriques  en Esjteranto.
E sp e ra n to  au  se rv ice  du  to u r ism e .

A Texemj)le dc tant (Tautres, la ville francaiŝe de Mulhouse 
possĉ.le aussi une seric de cartes-vucs avec legendes en Espe- 
ranto.

En Iielgique, de lelles carles c.\istent au sujet d Anvers, 
Bruges, Hru.velles, Courtrai et Gand.
Les g r a n d s  m a g a s in s  et TEsperan to .

Les Grands Magasins (1’Anvers « Grand Hazar du Bon 
Marche » emploient TEsjieranto pour leurs relations avee la 
clientele, au meme litre que les autres langues etranger.es. La 
direclion recom m andea  son personuel Telude de TEsperanto.

Les c h e m in o ts  et  TEsperan to .
Dans la plupaid des pavs les cheminols iiirenl parmi les 

premiers a comprendre  Tulilite de TEsperanto. Le grand 
organc svndical des emploves des Chemins de Fi r, Posles, 
Telegrajihe el Telephonc de Jougoslavie, vient de rediger une 
honnc parlie de ses ruhricjues cn Esperanto, langue, que 
comprennenl prestjue toiis les lceleurs  de eet organe..

Rceds 3 0 .0 0 0  E s p e ra n t i s te n  in China.
Volgens de Iaatste gegevens omtrent  cle Eŝj)eranto-heweging 

in Ghina, hehhen aldaar reeds 30.000 Chineczen een Ieergang 
van de wer Icltaal gevolgd. E r  zijn in dit laiul zoowat 50 E s • 
p.ranto-vereenigingen en 5 bladen wordcn er in Esperanto 
o|)gesteld.
Bij de v eg e ta r ie r s .

ri jdcns hel 9- Internationaal Congres der \ ’egetariers. 
waaraan leden u i t sch ie r  alle landen der wereld deelnamen, 
\verd hesloten, dat, vanaf het jaa r  1938, de uitgesjiroken 
redevoeriugen nog enkel iu Esperanlo zullen worden ver- 
ta ild. Het Congres deed tevens een oprocj) ojulat alle dcel- 
nemers on lcrlusschcu Espcranto zouden leeren, ojulat de 
redcvoerim en lechtstreeks in de \vcreldtaal zouden uit- 
gesproken \vordcn, zoodat vertaling overhodig zou blijken.
Bij de Goede Tem pel ie rs .

I)e Nederlandsche afdeeling' van de Inlernationale Orde der 
Goede Tempelicrs heeft in niet m in d e rd an  -J‘2 harer  groejfcc- 
ringcn leergangen hegonnen van Esj)eranto, die gevolgd 
wordcn door ongcvecr ‘250 lcden, zulks met liel oog op de 
internationale hesprekingen, d iedoor  deze \vereld-organisatie 
van geheel-onthouders worden gevoerd.
De rad io  en E spe ran to .

Zooals zoovele andere radio-zendposten reeds doen, heeft 
het bestuur  vau den j)ost va.. Tallinn (Estland) hesloten, 
elken 3e" Zondag' der maand. een uitzending van een half  uur  
te doen gebeuren in Esperanto, om land en volk le doen 
kennen in den vreemde.
Bij de F ra n s c h e  s t ie lm an n en .

I)e « Association francaise des Metiers » hecft een dagorde 
aangenomen, \vaarin de vvcnsch wordt uitgedrukt,  dat 
Esperanlo in alle inrichtingen voor beivcpsondei \\ ijs zou 
aangeleerd worden. Zij lieeft tevens hesloten een uitgebreid 
verslag over den toestand der stielen in dit land, in de 
wcreldtaal uit le geven.
Een E s p e ra n to -b o e k  in 20  ta len  ve r taa ld .

Een zecr eenvoudigopgevat lcchnisch \verk van E. Aisberg, 
in Esperanto opgesteld : « Fine mi komprenas la radion » 
(Eindelijk hegrijp ik wat radio is) wcrd tol hiertoe reeds in 
tvvintig talen vertaald.
E sp e ra n to  in de P h i l ip s - fab r iek en .

Hct bestuur  der gckcnde Philij)s-fabriekcn van Eiudhovĉn 
(Nederland) lieeft eeu leergang van Espcranto ingericht, ten 
gerieve van zijn personeel.
« E u ro p ean  Herald » ook in E spe ran to .

llet over de geheele. wcreld verspreide vijftalig blad 
« European Hcrald n bevat, sedert eenigen tijd, ook ru- 
brieken inEsperanto .
E sp e ran to  in d iens t  van het  toer ism e.

Na zoovele andere, bezit de Fransche Stad Mulhouse nu 
ookeen reeks zichtkaarten, met Esperanlo-tekslen.

In Belgie bestaan zulke kaarten recds voor Antvverpen, 
Brugge, Brussel, Gent en Kortrijk.

De g roo te  m a g a z i jn e n  en Esperan to .
I)e groote magazijnen « Grand Bazar du bon Marche» van 

Antvverpen gebruikcn voor hun berichtgeving aan de be- 
zoekcrs ook Esperanto, ncvens de voornaamste vreemdc 
talen. Hrt bes tuurzet  zijn personeel \varm aan Esperanlo te 
leeren.
De bedienden  d e r  v e rk e e r s d ie n s te n  en E spe ran to .

In de meeste landen vvaren de bedienden van Spoorvvegen, 
Posterijen, Telegraaf cu Telefonen onder de eersten, om het 
nut van Esperanto te begrijpen. Het groot svndikaal drgaan 
dezer heambten in Joegoslavie heeft iui een belangrijk deel 
van zijn inhoud opgesteld in het Esperanto, dal toch door 
schier al de lezers \vordt b.grej)vn.
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LA BELGA KONSTITUCIA LEGO
Art. 99. L:i pncjuĝisloj kaj la juĝisloj dt* la 

Iribunaloj cslas rekte nomnlaj dc la Rcĝo.
La konsilantoj de la Apelaciaj Kortuinoj knj ln 

Prezidanloj kaj vicprezidantoj dc la Iribunaloj dc 
unua instancocn ilia distrikto cstns nomataj dc la 
Reĝo, Inŭ du listoj kun po du kandidatoj, prczcnl- 
ilaj unu dc tiuj kortumoj, la nlin de la provincnj 
k onsilaptaroj.

La konsilantoj dc la kasacia Kortuino cstns 
uomataj de la Reĝo, lnii du lisloj kun po du kandi- 
datoj, prezcntilaj unu de In Seuato, la nlin dc In 
Kasacia Kortumo.

En ambaŭ oknzoj, kandidaloj j)rczcnlilaj sur unu 
listo, povas ankaŭ esti prczentatnj sur In nlin lislo.

La Kortumoj clcktas siajn prezidanlojn kaj vic- 
prczidantojn inter siaj membroj.

Art. 5)9. — .le rkomenciĝo (ie siu kariero, juĝisto estas 
simplc nomala  dc la Rcgo. Kiel cvidcntiĝos per la art. 
100, Ji neniam devas timi ke nova reĝa ordono lin 
llanken metu, se li dcvus juĝi ee kontraŭ  deziroj de 
allslaraulaj personoj. Rilate la promocioj dc la juĝistoj,  
ili ankaŭ csias larataj dc la Rcĝo, sed la nomiĝoj 
devas okazi inter maksimume kvar personoj por eiu 
disponebia seĝo. Kfektive cn eiu okazo, la Iribunalo 
mem faras liston de du kandidaloj,  kaj politika kor- 
poraeio faras aliau. Se ambaŭ konsentas ili rajtas 
proponi la saman liston al la rcĝo, kaj ties elekto devas 
okazt inlcr du kandidatoj.  Se juĝisto ne estas ŝatata 
de siaj kolegoj, li povas tamen esti prezeutata de 
potitika korporacio, provinca konsilantaro aŭ scnato ; 
se li |)ro politikaj kialoj cstus flankclasata de la poli- 
likistoj,  liaj kolegoj tamcn povas lin prezcnti. Tia- 
muniere la sendependeco de la juĝisto estas kiom eble 
plcj tarĝe garantiata.

Arl 100. — La juĝistoj eslas nomataj j)or la 
daŭro de sia vivo.

Neniu juĝislo jiovasesti senigata de sia funkcio, 
nek provizore eksigata, krom pcr juĝa ordono.

La delokigo dc juĝisto nur povasokazi per nova 
nomiĝo, kaj kun lia konsenlo.

Arl. 101. — La Reĝo nomas kaj eksigas la 
statajn persekutistojn ee la kortumoj kaj tribu- 
naloj.

Art. 102 . — La salajtoj de la membroj de la juĝa 
povo estas fiksataj per la leĝo.

Art. 103. — Neniu juĝisto povas akcepli de la 
registaro iunkciojn kun .salajro, jŝrom se li ilin 
plenumas senpage kaj krom la okazoj de neakord- 
igebleco flksitaj per la Ieĝo.

Art. 103. — Laŭ la leĝo juĝislo cn neniu okazo, do 
ankaŭ ne, se li ne akceplus pagon, povas iĝi provinc- 
estro, provincestrarano, provinca registristo, dis lr ik t-  
estro. urbestro,  skabeno, komunuina sckrctario, k.a.

Art. 104. — Eslasen Bclgujo tri ajielaciaj kort- 
umoj.

La leĝo liksas iliajn distriklojn kaj la lokojn, kie 
ili eslas starigataj.

Art. 104. — Per la Konstitucia Lcĝo cstas jam  liks-

ita la nombro de Ia Kusacia Korlmno (unu), de la 
Apelaciaj Ivortumoj (tri), nome : cn Rruselo, jior la 
provincoj Antverpeno, Brabanto kaj Hanagovio ; cn 
Gento, por la Okcidcnt- kaj Oricnl-Flandrioj ,  kaj en 
Licĝo, por Lieĝo, Limburgo, Luksemburgo kaj Namuro. 
Kromc ekzistas naŭ Krimaj Korlumoj,  unu en eiu 
ĉcfloko dc provineo (krom en Limburgo, kie ĝi estas 
cn Tongeren). Plie ekzistas p!i malnltaj t i ibunalo j  en 
pli granda nombro da lokoj.

Art. 105. — Specialaj leĝoj decidos pri I:i organ- 
izo de mililistaj Iribunaloj. lies kompclcnleco, la 
rajloj kaj devoj de la mcmbroj de liuj tribunaloj 
kaj la daŭro de ilia olico.

Ekzistas komercaj tribunaloj en la lokoj liksitaj 
|)er la leĝo. Tiu ĉi decidos pri ties organizo, kom- 
petenteco, la manierode nomiĝo de iliaj membroj 
kaj la daŭro de la funkcioj de tiuj ĉi laslaj.

Arl. 10(5. — La Kasacia Kortumo decidas pri la 
konlliktoj jiri kompelenteco, laŭ la maniero fiksita 
perla leĝo.

Art. 107. — La kortumpj kaj tribunaloj aplikas 
la ĝeneralajn j)rovincajn kaj lokajn decidojn kaj 
ordonojn nurse  ili estas konformaj al la leĝoj.

Art. 107. — La tribunaloj kaj kortumoj do povas 
rifuzi la aplikon de ordonoj, kiuj estas nekonformaj 
al la teĝo, kaj jam divcrsfojc okazis, kc juĝistoj rifuzis 
apliki,  ee en plej alta instanco, tekston de ieĝo, kiu 
estis nekonforma al la teksto aŭ al la spirito de la 
Konstitucia Leĝo.

ĈAPITRO IV. — Pr i  la in s t i tuc io j  p ro v in c a j
aŭ  k o m u n u m a j .

Art. 10(S. — La provincaj kaj komtinumaj in- 
stitucioj cslas fiksataj j)er la leĝoj.

Tiuj ĉi leĝoj konfirmas la aplikon de jenaj 
principoj :

1" La senpera eleklo, krom la esceptoj, kiujn la 
leĝo povas starigi rilate al la estroj de la komun- 
umaj administracioj kaj al la registaraj komisaroj 
apud la provincaj konsilantaroj.

2° La atribuo al la provincaj kaj komunumaj 
konsilantaroj de ĉio, kio havas provincan kaj 
komunuman intereson, sub rezervo de aprobo dc 
iliaj agoj, en la okazoj kaj laŭ la maniero tiksata 
per la leĝo.

Diversaj ])i*ovincoj kaj diversaj koinunumoj 
j)ovas interkonsenti kaj kuniĝi sub kondiĉoj kaj 
laŭ la maniero, tiksata per la leĝo, por aranĝi 
aferojn de komuna provinea aŭ komunuma 
intereso. Estas tamen malpermesata al diversaj 
provincaj aŭ komunumaj konsilantaroj, kunsidi 
kune ;

3° La publikeco de la kunsidoj de la provincaj 
kaj komunumaj konsilantaroj, en la limoj fiksataj 
de la leĝo;

Trad. kaj klarigis MAUR. JAUMOTTE.
(kino cn proksima numero).
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Esperanto facila
LA SIM PLECO  DE E S P E R A N T O

INSTRUANTO (fjraue) Karaj gelernantoj, vi 
aŭdis do, ke la afiksoj i n - g e - e t - e g  estas 
tre facile aplikehlaj. S-ro Stult, eu vi 
ankaŭ komprenis ?

STLLT (iom ofcmlite) Ho, tulcerle !
INSTR. ((ĵentile) Bonvolu vi mem klarigi la 

signifon de in kaj ge.
STLT/I' (kontentc) Kiani oni ekzcmple prenas 

v i r o n  oui senpene 1‘aras el li v i r i n o n  
per in.

INSTR. (amuzite) .les, cslas pli simple ol la 
kreo de Eva! Estas do sulikso espriinanta 
ce la estuloj...

STLT/r (interrompas) Kaj kiam vi metas ge  
antaii p a t r o ,  vi luj havas g e p a t r o j n  
sed vi aldonu J  ear ili estas duope. Oni...

INSTR. (interrompas) Kaj oni liavas g e e d z o jn ,  
oni forigu la ge(neralon) kaj restas la 
edzo sola. Sed uzu la sufikson g e  en 
frazo.

SĴT ET (senpripense) Mi audis la g e v o e o j n  de 
edzo kaj edzino en la...

INSTR. (interrompe) Haltu S-ro Stnlt ! Ge 
monlras la kunecon de amhaii s e k s o j  
scd v o ĉo  ne...

STULT (inlerrompe) Senkulpigon, S-ro vi 
pravas. Mi neniam parolas, kiam mia 
edzino laras.

INSTR. (ride) S-ro Slull mi ne scias ĉu vi eslos 
d ip Iom i to ,se ( i  d i p l o m a t o  vi certe estas! 
Sed restas la sutiksoj e t  kaj eg.

S IT EĴ’ (mem/ide) E t  kaj eg  estas parencoj de 
ge.  Ekzemple g e e d z o j  estas formitaj de 
e d z e t o  kaj e d z i n e g o  (oni ridas).

INSTR. (tedite) Sutiĉas por hodiaii. Ciuj kom- 
pletigu sian proverharon : (// diktas) 
<( Nenia peno, nek provo donos lakton de 
hovo.»

TYN.

La Gazetaro parolas...
R e d a k ta s  : H. A. R. S.

M

— Ciam a n ta ŭ e n .  — Antaŭ kclkaj monatoj ni povis gratuli 
la estraron de la Federacio de l.aboristaj Ksperantistoj en 
Nederlando pro la fakto, ke la listo de niembroj-abonanloj 
de « Laborista Esperanto » enbavis 4000 nomojn.

<*is la nnna momento, tin nomhro rapidege kreskis ĝ is5.700.
(La borisl a Esperan l is to).

— Alia k r e s k o  de m e m b r o n o m b r o .  — La membronombro 
de la Sveda Laborista Esperanto-Asocio atingis en 1931 : 
4K1 ; en 1932 : <317 : en 1933 : 1523 ; kaj en 1934 : 13(19.

Cu Esperanto vivas aŭ nc ?

— ln te re s a  k o n g re so .  — Laŭ « Laborista Esperanlisto » 
devis okazi konferenco en Kobe (Japanujo) in tcr  delcgitoj de 
la japana kaj nederlandbindaj navigaciaj kompanioj.

La.Japanoj volis uzi sian propran lingvon, la nederlandanoj 
laanglan. Car ambaŭ persistis pri siaj postuloj, la konfereneo 
ne povis okazi.

Kiom da kongresoj taincn oka/.as en tiaj cirkonstancoj kaj 
eslas fuŝataj per la lingvaj malbclpajoj?

— S p o r ta  v o r ta ro .  — La germana Esperanto-Asocio inten-
cas ellabori sportan vorlareton, oka/.e dc la Olimpiadoj en 
193<>. (I.a Prakiilcn).

— S ta t i s t ik o  pri  in te rn a c ia  kongres l ingvo .  — Laŭ nova 
slalistiko kiu aperis en la Columbia Univcrsitv 1’ress, oni 
u/.is en la diversaj inleruaeiaj kongresoj kiuj oka/.is cn la 
tempospaco 1923-1929, kiel oticialan lingvon : 233 loje la 
franean ; 13(i-fojc la anglan ; l(il-foje la germanan, 35-foje la 
italan.

lvie restas la asertoj de tiuj kiuj pretendas ke la angla 
liugvo jam  delonge estas internacia lingvo?

— J a m  3 0 .0 0 0  E sp e ra n t i s to j  en Ĥ in u jo .— Laŭ la lastaj 
statislikoj de la Esperanto-movado cn Ĥinujo, 30.000 Ĥinoj 
jam lernis la internacian lingvon. En tiu ĉi lando ekzistas 
kvindeko dagrupoj kaj aperas 5 gazetoj en Esperanto.

M

— Ce la vege ta rano j .  — I)um la 9-a Iutcrnacia Kongreso 
dc Vcgctaranoj, en kiu preskaŭ eiuj landoj estis rcprezentataj, 
oni decidis, ke, dc la ja ro  1933, la paroladoj estos tradukataj 
ankoraŭ nur cn Esperanto. La Kongrcso plie rekomendis al 
eiuj parloprenintoj ,  ke, ĝis t iam, ili lernu Esperanton, liel 
ke la paroladoj povu okazi en tiu ei lingvo rektc kaj ke kia 
ajn traduko estu superflua.

M

— Ce la Bonaj Tem planoj .  — La Nederlanda sekcio dc \a 
Internacia Ordeno de lionaj Templanoj organi/.is kursojn de 
Esperanlo en 42 sekcioj. Tiuj ĉi estis sekvataj de ĉirkaŭ 
25(1 membroj.  Tio okazis por plifaciligi la iuternaciajn 
rilatojn, kiujn regule bavas liu ĉi tu tm onda organizajo de 
senalkoboluloj.

— Radio kaj E sp e ran to .  — Kicl jam faris antaŭe tiom da 
aliaj radio-stacioj,  la direkcio de la stacio de Tallinn decidis, 
dc nun, okazigi, ĉiun 3-an dimanĉon de la monato, elsendon 
duonboran  en Esperanto, por konigi en la eksterlando la 
larnlou kaj popolon estonajn.

M

— Ce la f ran ca j  m eti is to j .  — La franca Asocio de Metiistoj 
akeeptis tagordon, per kiu ĝi demandas la enkondukon de 
Espcranto en ĉiujn profesiajn lernejojn. (li samtempe decidis 
aldoni detalan raporton en Esperanto pri la situaeio de la 
metiistoj en Francujo.

— E sp e ran to - l ib ro  t r a d u k i t a  en 20 Iingvojn. — La tiel 
simple klarigita tcknika libro dc E. Aisberg, eldonita en 
Esperanto : « Fine mi komprenas la radion » cstis ĝis nun 
tradukita  jam  cn dudek lingvojn.

— E s p e ra n to  en Ia P h i l ip s - fab r iko j .  — La direkcio cle la 
famaj Philips-laferikoj de Eindboven (Ncdcrlando) organizis 
kurson de Esperanto por sia oticistaro kaj laboristaro.

— « E u ro p e an  Herald  » u z a s  a n k a ŭ  E s p e ra n to n .  — La
tra la tuta mondo konata ga/.eto kvinlingv.i « Europcan 
Hcrald», enbavas, jam de kelka tcmpo, diveisajn ruhriknjn 
en Esperanto.

— E sp e ra n to  en la se rvo  de la T ur ism o.  — Kiel jam 
multaj antaŭ ĝi, la urbo de Mulliousc (Francujo) posedas nun 
serion de ilustritaj poŝtkartoj,  kun Esperanto-tekstoj.

Tiaj poŝtkart-serioj ekzistas en Eelgujo, por Antverpeno, 
Bruselo, Bruĝo, Gento kaj Kortrijk.

*

— La g r a n d a j  m agazeno j  ka j  E spe ran to .  — La grandaf
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magazenoj « Grnnd Bazar du Bon Marehe » de Antverpeno, 
uzas Esperanton por siaj sciigoj al la publiko, same kiel la 
aliajn fremdajn lingvojn. La direkcio incitis sian oficistaron 
lerni Esperanlon .

— La l a b o r i s t a ro  d.e F. P. T. T. kaj E spe ran to .  — En la 
plej nudlaj landoj, la oficisistaro kaj laboristaro de Fervojoj, 
Poŝtoj, Telegrafo kaj Telefono estis inler  la unuaj,  kiuj kom- 
prenis la utilecon de Esperanto. La granda sindikata organo 
de tiuj ofieistoj en Jugoslavujo iuiii redaklis diversaju gravajn 
rubr iko jn  en Esperanto, lingvo, kiun tamen komprenas la 
plej granda parto de la leganlam.

' l l . A
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Jen vcra gajno por la scienca angulo de nia biblioteko !
La verkinto gisfunde studis la problemojn, kiujn li pri- 

t raktas ,  kaj sin apogaŝ su r  la lastaj rezultoj de la scienco tut- 
monda. Liaj vastaj konoj lingvaj multc lielpas al li, precipe 
kiam li verkas en Esp-o pri temo tutnova en tiu ĉi lingvo.

La libro staras vere en la pensmaniero, en la signo de la 
Esperantis taro ; la Esperantistoj komprencble intercsiĝas 
pri fremdaj bomoj, popoloj, rasoj. Sed kion ni scias pri 
la homaj rasoj ? Certe ne multe! Xi crare, kredas, ke la 
loĝantaro de lando apartcnas plene al nu r  unu raso, sed 
puraj popoloj ne en/istas .  Ankaŭ ne ekzistas, laŭ D-ro 
Nordcnstrcng, superaj kaj malsuperaj rasoj — la ckslcra^ 
karaktero j  ne donas al iu aŭ iuj rasoj ian pli altan lokon. 
La aŭtoro pr i t rak tas  la rasan demandon juste,  li ne kon- 
sideras la hoinajn rasojn laŭ la vidpunkto de blankulo, dc 
Eŭropano, scd de tu tmondulo.  La superstieon tro oftan en 
rasaj problemoj li akre  atakas, celante la purigon dc la 
rasa scienco por el ĝi fari noblan hcipilon por  politiko 
tut monda.

Kiel, ĉi supre, mi jam  diris, la libro estas fakte eldonaĵo 
kiu kontribuos plue al la formado de vere « esperantismaj » 
espcrantistoj,  ĝi estas verko — belcga originalajo ! — kiun 
ni bezonas, kaj kiu povas esti parto — kun kelkaj aliaj libroj 
tiaj, pri la lingvoj, la rcligioj, la filozofioj de la diversaj 
popoloj — de l. n. « Libraro tle ĉiu vera Esp—isto ».

Tion pri la enhavo, pri la esenco de la libro.
P r i tekn ika j  detaloj ni preskaŭ ne devas paroli. nek insisti, 

ni povas ripeti denove kion ni skribis je  la apero de kiu ajn 
libro ĉe la Eld. Societo en Stockholmo : belega sukceso.

P E R K O R E S P O N D A  INSTRUADO

INSTITUTO « MONDO
Socielo de Personoj kun limigita ltespondeco

44, Avenuo De B ruyn  — WILRYCK.

)>

Lecionoj en lingvoj : Franca, A^ngla, Ger- 
nntna, Esperanla, k. a. — Komereo, 
Stenografio. — Kunmeto de paroladoj kaj 
prelegoj. Preparado al ĉiuj ekzamenoj.

B E L G A  M A R B O R D O

Grand Hotsl  dOostduinkerke
%

Bone konala de multaj Esperantistoj
P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

Korte Koepoortstr., I I
ANTVERPENO

Firnio fond i ta  cn 1828
ĈIUJ MASTRUMAJ ILOJ

BOLSIUS
Daŭre hrulantaj Ibrnoj 
Kuircjaj fornoj

IIOMANN
C in sp cca j  I n fa n v c lu r i l o j

« JAX JAARSMA »

kaj KITPERBUSCH

Lavmaŝinoj « JOIIN « 
Funkcias per gaso aŭ karbo

Membroj dc
Reh/a Lirjo F.spcraniisia f/aas rabaion

OSTENDO BELGUJO
H O T E L  VRO O M E

20, BULVABDO ROGIER. TEL.37 
H F N D K V r O  I) F  LA  F S P F H A A’T I S T O J

C iU J  E S P E R A N T I S T O J

KAPVESTAS
sin ee

s a j v u d e a .n o  c a u s
Uapeloj : eiuj markoj kaj prezoj 

Kasketoj por vojaĝi 
Ombreloj por Sinjoroj

— Finno fondila en 1 S!)S —
V onde ls t ra to ,  19, A n tv e rp e n o

Vizitu BRUĜO’N (Belgujo)
arta urbu je  lŭ Km. de la Nurda Maro

kaj haltu :

IIOTEL DU COKNET DOR
2. PLACE SIMON STEVIN

Sidejo dc la Hruĝa Grupu Esperantista.
Gentra situacio je  2 minutoj dc la Stacidomo.
Tre komfortaj ĉambroj,  bonaj manĝaĵoj.
bonaj vinoj kaj tre moderaj prezoj
Oni parolas F.speranton. Knglisli spoken. DS (10(i).

Presejo de BELGA ESEEUANTO-INSTITUTO, Koopera Soc., Willemsstralo, 21, ANTVEKPENO.


